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Sprite Alpine Sport
De nieuwe en complete Alpine Sport 440 MF

nu voor €16.995,-

2012

Sprite geeft op alle modellen  
3 jaar fabrieksgarantie en tot 10 jaar 

garantie op vochtinwerking  
(mits voldaan aan de voorwaarden)



Aantal slaapplaatsen 4

Totale lengte 623cm

Interne lengte 458cm

Interne breedte 211cm

Totale breedte 225cm

Totale hoogte 261cm

Leeggewicht * 985kg

Rijklaar-gewicht 1040kg

Maximaal toelaatbaar gewicht (standaard) 1200kg

Maximaal gewicht te verhogen tot  
(meerprijs €175,-) 1350kg

Omloopmaat 900cm

Bandenmaat 175 R14 99

Aantal ramen / openslaand 8/6

Bedafmetingen

Tweepersoonsbed voor 208cm x 140cm

Bed midden 180cm x 100cm

Sprite Alpine Sport 440 MF 
Specificaties

Sprite Caravans · Agent voor de Benelux:
Caravan Trading Europe · Latensteinserondweg 4-05 · 4005 EH TIEL · Holland
e-mail: info@caravantradingeurope.nl  website: www.spritecaravans.nl
Sprite Caravans worden geproduceerd door Swift Group Limited

Exterieur
• AL-KO stabilisator 3004.
• AL-KO Euro oplooprem voorzien van gasgeveerde 

handrem.
• AL-KO gegalvaniseerd stalen chassis met Euro-as.
• 14 Inch wielen met brede banden.
• Lichtmetalen velgen.
• Schokbrekers.
• Extra zware uitdraaisteunen.
• Disselafdek met opstap mogelijkheid.
• Achterpaneel over de volledige hoogte van de 

caravan voorzien van moderne lichten.
• Modern (hoog) aerodynamisch front met plaats voor 

gasflessen en reservewiel en voorzien van 1 raam 
met screenprint.

• Kunststof daklijsten doorlopend van het front naar 
de hoge achterzijde.

• Sun Roof, groot panoramisch dakraam boven het 
polyester front.

• Disselbakklep opent met behulp van gasveer.
• Spatborden en zijskirts.
• Voortentlamp met LED verlichting.
• Gladde glanzende aluminium buitenbeplating uit 

1 stuk.
• Alle ramen openslaand (uitgezonderd raam in 

buitendeur en Sun Roof).
• Buitendeur met kunststof interieur, raam en 

afvalbakje.
• Serviceluik bij vaste bed.
• Deurvanger.
• Uitneembare koelkast-ventilatieroosters voor 

makkelijke inspectie en onderhoud.
• Truma buitenwateraansluitpunt voor vaste 

watertank 38 liter.
• 13 Polige stekker.
• Voorbereid voor fietsendrager (max 50kg).
Interieur woonruimte 
• Grote bovenkastunits met moderne vlakke deuren.
• Lichtgewicht kastconstructie gemaakt van 

kunststof frame.
• Lichtgewicht bedbankconstructie gemaakt van 

kunststof frame.
• Interieur in de kleur ‘Mali Acacia’ met bijpassende 

handgrepen.
• Topkwaliteit kussens met binnenvering (extra dik).
• Dubbele gordijnrail (gordijnen hangen mooier en 

schuiven beter).
• 2 Extra sierkussens.
• Lattenbodems met veerscharnieren voor een 

makkelijk bereik van uw bergruimte.
• TV binnenaansluiting.
• Ventilatieschotten bij zitgroep en bed.
• Luidsprekers ingebouwd in kunststof dakafwerking.
• Sandwich zijwanden (25 mm) met een polystyreen 

isolatie.
• Sandwich dak (31mm) met een polystyreen isolatie.
• Sandwich vloer (44 mm) voorzien van een 

styrofoam isolatie.

Algemene uitrusting
• Lattenbodems in aluminium frame op vaste 

tweepersoons-bed.
• Gebruik van kwaliteitsscharnieren.
• Combicassettes voor alle openslaande ramen.
• Alle openslaande ramen voorzien van 

nachtventilatiestand.
• Midi Heki dakluik (70 x 50 cm) met verduistering 

en muggenhor.
• Caravan opstap.
• Uitneembare entreemat.
• Afsluitkranen voor alle gastoestellen.
Keuken
• RVS wasbak met luxe mengkraan.
• Thetford koelkast 107 liter met gebogen deur, 

elektronische ontsteking en digitale bediening van 
energiekeuze en temperatuurregeling. 

• Duurzaam afgewerkt keukenblad voorzien van 
krasvast formica.

• Kookstel voorzien van 3 gaspitten met 
vlamuitvalbeveiliging en glazen afdekplaat.

• Besteklade met lichtlopende metalen geleiderails.
• Extra ruime opberglade met daaronder groot 

opbergvak voor bijvoorbeeld pannen in het 
keukenblok.

Toiletruimte
• Luxe toiletruimte met afwerking in houtkleur.
• Thetford cassettetoilet met aparte watervoorziening.
• Kranen in chroomafwerking.
• Extra spotjes.
• Openslaand zijraam van melkglas.
Verwarming en watervoorziening
• Truma Therme 5 liter boiler werkend op elektriciteit.
• Gasdrukregelaar gemonteerd in disselbak.
• Truma verwarming 3 kW op gas.
• Rondverwarming.
• Klasse 3 voor verwarming en thermische isolatie.
• Waterleiding van niet-knikbaar materiaal.
• Afvalwatersysteem met grote diameter buis.
• Vaste watertank 38 liter.
Elektriciteit
• Tv-aansluitpunt met 230V / 12V stopcontact en 

antenneaansluiting.
• Volledig beschermd elektrisch systeem met 5 

stopcontacten.
• Omvormer/acculader 25 Ampère.
• Controlepaneel 12V systeem met accu 

conditiemeter, pompschakelaar etc.
• Halogeen plafondverlichting in woonruimte (12V).
• Verstelbare halogeen spotjes (12V) in woon- en 

slaapruimte.
• Verlichtingsunit boven keuken.
• Aansluitkabel 25 meter met CEE stekker.
Veiligheid en zekerheid
• Alle modellen zijn gebouwd volgens de Europese 

veiligheidsstandaards.

• Genoemde verkoopprijs is incl. 19% BTW doch exclusief kentekenbewijs, kosten rijklaar 
maken en verwijderingsbijdrage.

• Wijzigingen in prijs, constructie en uitvoeringen voorbehou den.
• Prijs geldig tot eerstvolgen de nieuwe prijslijst.
• Opties af fabriek dienen minimaal 8 weken voor productieda tum besteld te zijn.

Deze brochure vormt geen aanbod door Swift Group Limited (Swift). 
Swift behoudt zich het recht voor de specificaties en prijzen op ieder gewenst moment te 
veranderen wanneer materialen of omstandigheden dit vereisen. Importeurs en dealers verkopen 
Swift producten voor eigen rekening en niet als agent van Swift. Dienovereenkomstig zijn zij niet 
bevoegd om Swift ergens toe te verbinden of om enige bewering of toezegging van welke aard 
dan ook namens Swift te doen.

*  Houdt bij het bepalen van het laadvermogen rekening met het feit, dat het feitelijke 
leeggewicht van de caravan 5% kan afwijken van het opgegeven gewicht.


